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Indlæg til Bakkanalen: 
Skriv teksten i arial 11 pkt 
Overskrifter i arial 12 pkt 
 

Kalender og mail  
Husk at sende mig en mail, hvis I skal bruge fælleshuset og så 
skal det selvfølgelig også skrives på kalenderen i fælleshuset. 
Redaktricen 

 
Møder og arrangementer: 
Bestyrelsesmøder: 
Tirsd. D. 8. marts 
Tirsd. D. 12. april 
Tirsd. D. 10. maj 
Tirsd. D. 7. juni 
 
Fællesmøder: 
Onsd. D. 16. marts 
Torsd. D. 28. april Generalforsamling 
Mand. d. 23. maj 
Tirsd. D. 14. juni 
 
 
2016 
Lørd. d. 12. marts Hus 8 Sara 
Lørd/sønd. 2. og 3. april Arbejdsweekend 
Lørd. d. 9. april Hus 21 kl. 9-13 
Lørd. d. 16. april Hus15 
Lørd/sønd.16. og 17. april ekstra Arbejdsweekend 
Fredag d. 22. april Hus 2 
Sønd. d. 24. april Hus 21 
Lørd. d. 30. april Hus 14 
Lørd. D. 23. april Hus 7 
Lørd/sønd. 14./15. maj Hus 22 
Lørd. d. 21. maj Hus 4 
Sønd. d. 22. maj Café-møde 
Torsd. D. 23. juni Sankt Hans Stgr. 4 
Tirsd. D. 19. juli Hus 10 
Lørd. d. 17. sept. Trivelsdag Stgr. 5 
Lørd. d. 24. september hus19 
Lørd. d. 29. oktober hus21 
Sønd. d. 27. november 1. advent Stgr. 6 
Sønd. d. 11. december 3. advent Stgr. 1 
Lørd. d. 24. december Hus 25 
Sønd. d. 25. december Hus 10 
Mand. d. 26. december Hus 4 
Lørd. d. 31. december Nytår Stgr. 2 
 
 
 
 
 
 

Rengøring sønd. d. 13. marts kl. 10 
Stamgruppe 1  
 
Anne-Dorthe  
Arne + Jakob 
Dan 
Gerda 
Hanne Kristine + Morten 
Hjørdis 
Karen Sofie 
Jacob + Villy 
Marckus 
 
Fødselsdage: 
Inge fylder 59 år mand. d. 7. marts 
Lene fylder 55 år sønd. d. 13. marts 
 
 
Tillykke 
 
 
 
Yoga 
 
Kære deltagere i onsdags yogaen. 
 
En af mine børnebørn, Kamilla, fylder 19 år 
på onsdag. Hun læser i Århus, og hun har 
inviteret sin bedste med til fødselsdagen. Jeg 
har derfor bedt Brigitte om at undervise 
holdet førstkomne onsdag, så jeg kan smutte 
en tur til Århus. Hun guider ikke yoga, men 
dejlige bevægelser som harmonerer krop og 
sind. 
I bliver ikke snydt for en yoga lektion. Når vi 
ses igen til yoga, har vi stadig 5 gange yoga 
tilbage. Så Brigitte er et tilbud oveni yogaen.  
Prøv det. 
Kh Anne-Lise 
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Helt vildt... 
 
...stod der på det klisterbånd/tape vi havde 
brugt i fælleshuset på gulvet for at markere, 
hvor limen mellem spånplade og brædder 
havde sluppet sit tag.... 
 
...og helt vildt var det at fjerne markeringen 
igen. Tak, Dan, fordi du med knofedt og 
sprit/benzin fik fjernet dem. Tak også  til Arne 
for tippet om at fjerne toppen af træpropperne 
med en overfræser. Det var helt vildt 
arbejdsbesparende. Tak også til Anne-Lise 
(helt vildt, at yoga kan give så megen energi), 
og tak til Helge og Peter. 
 
Tak helt vildt også for Torbens gentagne 
inspektion. For at ingen detaljer skal gå tabt i 
inspektionen, kan jeg fortælle dig, Torben, at 
Peter og Jeg pletlakerede anden gang kl. 
18.45, hvis du vil være så venlig at få det 
med i inspektionsrapporten. 
  
Ole 
 
 
 
En and om rotter...  
...men en million er ingen and 
 
Foranlediget af min forespørgsel har jeg 
erfaret, at det kun var rygter. Der ikke rotter i 
Skeltoftens kloaksystem. Til gengæld har vi 
fået andet at tænke på, for Skeltoften har 
brugt 135.000 på TV-undersøgelse af 
kloakken og ingeniørbistand. Umiddelbart 
skal de bruge 1 mio. på at udbedre de 
konstaterede skader, og mere kan risikere at 
følge. Hvert af de 60 huse betaler 1000 kr. 
om året til en vej-og kloakfond, som pt er på 
ca. 350.000, så de et stykke vej op til 
millionen. Skeltoften er bygget samtidig med 
os. På best.mødet tirsdag vil vi bl.a. drøfte, 
om deres situation bør give os anledning til 
visse overvejelser på vores 2016 budget. 
  
Ole 
  
 
 
 
 
 
 

Den store kompost 
 
Ved fællesmødet d. 23.2.16 var Flytning af 
den store kompost på dagsordenen som 
debatpunkt. 
Der blev foretaget en vejledende afstemning 
for/imod flytning, og der var flertal for flytning. 
Da punktet kun var på til debat kan denne 
afstemning ikke betragtes som ”en 
beslutning” – der må endnu være tid til at 
argumentere videre. 
 
Vi er mange på Bakken, der har meget stor 
glæde af kompostmulden, og de, der vil 
anlægge nye køkkenhaver (og prydhaver) vil 
have brug for rigtig mange læs muld de første 
3-5 år. 
 
Udgangspunktet for forslaget om at flytte 
komposten var frygten for, at den tiltrak rotter. 
Det har vi rottefængerens ord for at den ikke 
gør, hvis man ikke tilfører køkkenaffald 
(grønsagsrester, frugt). 
 
Andre argumenter for en flytning var at den 
angiveligt lugtede og at det ville være pænere 
med en græsplæne. 

• En kompost, der kun bruges til 
haveaffald, og som ligger tørt, lugter 
ikke. Det er høns og heste, der lugter, 
men dyr hører nu med til det at bo på 
landet.  

• En pæn græsplæne at sidde og nyde 
solen på ville måske være fint for 
Gårdens 2 familier, men der er da så 
mange græsplæner her på Bakken, 
også tæt øst, nord og vest for gården, 
så det er vel ikke strengt nødvendigt 
at anlægge endnu en (ganske nær 
høns og heste), når det vil gå ud over 
den glæde og nytte, mange bofæller 
har af kompostbunken og 
kompostmulden. 

 
Nuværende kompost 

• Ualmindelig velegnet, da den er 
gravet 0,6 meter ned, d.v.s. man skal 
ikke køre sin trillebør op ad en løs 
dynge haveaffald (hvilket er nærmest 
umuligt, se bare hvordan bålpladsen 
ser ud), men ned ad/ligeud, så man 
bare kan vælte haveaffaldet ud. Og 
næste forår, når man skal hente sin 
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muld, står trillebøren oppe på kanten, 
så man let kan skovle mulden op. 

• P.g.a. stensatte sider og stenlagt 
bund bliver bunken af haveaffald ikke 
spredt ukontrolleret ud, men holdes 
på plads af væggene, og når bunken 
skal vendes, eller mulden hentes, ved 
man altid, hvornår bunden er nået. 

• Overfladen er jævn og ca vandret, dvs 
det er nemt at strø såvel kalk som 
hestemøg på nu og da. Hestemøgets 
lugt mindsker betragteligt i løbet af et 
par dage, og roder man det lidt ned 
eller dækker det med et par skovlfulde 
af kompostmulden fra bunken ved 
siden af, forsvinder lugten endnu 
hurtigere, og jordbakterierne 
fremskynder formuldningsprocessen 
yderligere. – Men vi kan da også 
undlade at tilføre hestemøg, så går 
formuldningen bare langsommere. 

• Adgangsvejen er en intern asfalteret 
vej gennem bofællesskabet, og skal 
man til køkkenhaverne er der ikke 
langt herfra ad en ganske fast 
græssti. 

• Er ikke særlig attraktiv for snegle (det 
lille - ½ kvadratmeter – område, hvor 
der sidste eftersommer pludselig var 
masser af snegle, var også fyldt med 
stumper af æggeskaller, så det så ud 
som om der netop dér var tømt en 
kompostbeholder med køkkenaffald). 

 
Sydvest-hjørnet af vores matrikel  (hvor 
Jannis hesteskur lå) 

• Det er et ’uformeligt’ areal, hvor der 
ville skulle etableres faste båse til 
haveaffaldet, så det ikke bliver svært 
at læsse affaldet af, og så bunken 
ikke breder sig ud over det hele (og 
får så stor og tør en overflade, at det 
ikke formulder hurtigt). 

• Det bliver svært at køre op på bunken, 
når der har hobet sig en vis mængde 
sammen, og der er formodentlig for 
vådt til nedgravede båse. 

• Afstanden til hushaverne og 
køkkenhaverne er væsentlig større 
end nu (længere bort kan man 
næsten ikke komme), og en del af 
adgangsvejen er Dageløkkevej med 
trafik. 

 

Egne kompostbeholdere 
• De fleste kompostbeholdere er 

yndlingsopholdssted for 
dræbersnegle. 

• Vi har forskelligt behov for 
kompostmuld. Nogle vil få for meget, 
og de af os, der har blomsterbede i 
haven og/eller køkkenhave, vil få alt 
for lidt. – Al komposten fra 2013, som 
i 2015 var omdannet til muld og lå i 
den venstre del blev hentet af bofæller 
sidste år, og der er allerede gjort et 
stort indhug i den nye 2014-muld, som 
Arne flyttede over i den venstre 
halvdel i efteråret. 

 
Bålpladsen 

• For våd store dele af året, dvs 
planteaffaldet rådner og lugter (fordi 
nedbrydningsprocessen sker i et 
iltfattigt miljø) i stedet for at formulde – 
det  vil være et eldorado for 
dræbersnegle.  

• Det ligger i fuld sol og vind, så 
overfladen bliver for tør til at formulde. 

• Adgangsvejen er fugtig/våd, dvs 
besværlig/umulig når man kører med 
trillebør, ikke mindst om foråret, hvor 
trillebøren gerne skulle være fuld af 
tung velkomposteret muld. 

 
Mette 
 
 


